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 اإلبداعي التغيير عبر تعميميةال منظومةال دعمعمى  تركز 

 "وايز" يستضيف جمسة نقاشية حول إصالح نظم التعميم

 

 ،مؤخًرا ،"وايز"استضاف مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم : 0202يونيو  02الدوحة، قطر، 
لدعم القادة الدوليين من أجل إيجاد أنجع السبل لدفع عجمة  ،مدريد ،جمسة نقاشية في العاصمة اإلسبانية

صدر بحثي تقرير لتوصيات التي وردت في ا الضوء عمى الجمسةطت سمّ االبتكار في نظم التعميم. وقد 
المدارس إرساء الظروف  يمكن لقادة التعميم فيكيف  القيادة المبدعة في التعميم العام:عنوان "عن وايز ب

 ". المناسبة إلدخال االبتكار في كافة مستويات النظام التعميمي

يصف السيد جو و  .ىذا التقرير خارطة طريق لتيسير عممية التغيير عمى مستوى منظومة التعميم يشّكل
التي المبدعة لمتقرير، النتائج األساسية التي خمص إلييا بشأن القيادة العامة  المؤلف الرئيسيىالجارتن، 

 .   منظومة التعميموتحقيقو عمى مستوى  ،ودفع عجمتو ،إلليام التغيير ؛ماّسة الحاجة إلييا باتت

مراكز إحدى ، مدير التعّمم والتنمية اإلبداعية في الجمعية الممكية لمفنونالسيد ىالجارتن،  أوضحوقد 
من المؤلفين المشاركين في كتابة  كيف توّصل ىو وزمالؤه الفكر التي تتخذ من مدينة لندن مقًرا ليا،

التقرير إلى تسع خطوات أولّية ضرورية إلعادة توجيو االبتكار في النظم التعميمية العامة. وفي ىذا 
 نأ مشيًرا إلىفي إسبانيا،  يةالتعميموضع المنظومة بشأن  الصدد، أعرب ىالجارتن عن "تفاؤلو الشديد"

       يشّكل فرصة عظيمة."يمكن أن لمنظومة ا يذهل الجيد الوضع"
 

سبانيا التي تنادي إالشخصيات البارزة في  إحدىالسيد خوسيو أنطونيو مارينا، ر عبّ من ناحية أخرى، 
لمسير قدًما نحو تييئة الظروف حول تمكين القيادات التعميمية  آرائوالتعميم، عن  منظومةباإلصالح في 

لالبتكار في إسبانيا. وأوضح كيف أن النتائج التي خمص إليا تقرير وايز ذات صمة المواتية اإليجابية 
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: "إن النتائج قائالً في إسبانيا  ىابعض السبل التي يمكن تنفيذ وأورد ،بالوضع التعميمي الراىن في إسبانيا
      .لوضع التعميمي الحالي في إسبانيا"وثيقة الصمة بالبحث وايز الرئيسية 

 ،قاعة السفراء  بالمركز الثقافي المرموق "كاسا دي أميركا" شار إلى أن الجمسة النقاشية قد عقدت فيي  
حيث ترأس الجمسة وأدارىا السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي  ،في قمب العاصمة مدريدالواقع 

بالتزامن مع الدورة الداخمية لبرنامج "صوت المتعممين" التابع  النقاشية قدت الجمسةوع  لمؤتمر وايز. 
    . أيًضا في مدريد دارت فعالياتياوالتي  ،وايزمؤتمر ل

 تعميق الصور

السيد ستافروس يانوكا يتوسط السيد جو ىالجارتن )يمين(، والسيد خوسيو أنطونيو مارينا،  :0صورة 
 خالل الجمسة النقاشية التي استضافيا وايز بمدينة مدريد مؤخًرا. 

 

 -انتهى  - 
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 نبذة عن مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  9002أطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
رعاية صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وي عّد وايز منصة دولية 

ايز مرجًعا دولًيا ألحدث متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخاّلق والنقاش والعمل اليادف. كما يعتبر و 
األساليب في مجال التعميم. ويّروج وايز من خالل قمتو السنوية وسمسمة من البرامج المستمرة لتعزيز 

 االبتكار وبناء مستقبل التعميم عبر التعاون. 

 qatar.org-www.wiseلمزيد من المعمومات حول مؤتمر وايز ، يرجى زيارة الموقع االلكتروني: 

http://www.wise-qatar.org/

